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الإخ�ة والأخ�ات، اأع�ساء جمم�عة الأغر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

�سمن اإجنازات وفعاليات جمم�عة الأغر وتط�رها املعه�د، نع�د مع بداية العام اجلديد بالن�سرة 

الإخبارية بعد انقطاع لفرتة وجيزة لتطل علينا بحلتها اجلديدة، ولنبداأ عامًا جديداً من العطاء 

نح� حتقيق مهمتنا  والزدهار  النجاح  من  املزيد  لتحقيق  والتطلعات  احلما�س  من  الكثري  يدفعه 

لتح�ل اململكة اإىل اقت�ساد وجمتمع معريف بحل�ل عام 1444هـ.

وقد عملت املجم�عة خالل العام املا�سي على عدة مبادرات ودرا�سات وا�سرتاتيجيات لتقلي�س الفج�ة 

بني ال�اقع واملن�س�د من قيام امل�ؤ�س�سات املختلفة الإجتماعية واخلريية والتط�عية والتجارية على 

ومن  2٠12م،  الأعمال  ريادة  لقاء  مبادرة  املبادرات  هذه  ومن  املعرفة.  ومبادئ  مفه�م  تفعيل 

الدرا�سات درا�سة الأ�سرة املعرفية، واأما ال�سرتاتيجيات فمنها ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة تكافل اخلريية، 

وا�سرتاتيجية احلاوية الفكرية لل�سباب، ومراجعة ا�سرتاتيجية برنامج ر�سل ال�سالم العاملي.

اإىل  الربحية  وباإ�سافة قطاعات جديدة مثل الك�سافة العاملية وال�سباب والأ�سرة وامل�ؤ�س�سات غري 

قائمة �سركائنا نك�ن قد اكت�سبنا م�سادر معرفية قيمة وو�سعنا ن�اة للمزيد من التعاون يف م�سار 

حتقيق مهمتنا.

ومن خالل اإميانكم بروؤيتنا واأهدافنا، فاإننا وهلل احلمد يف تزايد م�ستمر يف �سبكة اأع�ساءنا والتي 

قد بلغت ما يقارب 7٠٠ من الأع�ساء الفاعلني، مما يعك�س ثقتكم بنا وجه�دكم معنا لل��س�ل اإىل 

جمتمع املعرفة. 

واإنه من دواعي �سرورنا ت�ا�سلكم وتعاونكم الدائم معنا.
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علمني ... تابعني ... م�لني

)علمني، تابعني، م�لني( 

هي كلمات خل�س بها ال�سيخ �سالح كامل)*( ، يف اجتماعنا الأخري معه ، ما يحتاجه رائد الأعمال من 

دعم يف بداية م�س�اره ليتمكن من الدخ�ل اإىل عامل الأعمال . 

اأ�سحاب  م�ساندة  يف  ودورها  الأعمال  حا�سنات  مفه�م  الن�سرة  هذه  يف  �سنتناول  لذلك  وامتدادا 

املعرفة  ل ميلك�ن  العلمية ممن  الإبتكارات  اأ�سحاب  اأو  الإبداعية  الأفكار  امل�ساريع اجلديدة ذات 

الكافية لإدارة واإجناح تلك امل�ساريع اأو كيفية حت�يل تلك الإبتكارات اإىل منتجات ميكن ت�س�يقها. واإذا 

اأردنا ت��سيح مفه�م حا�سنات الأعمال نرى اأنها هيئات / م�ؤ�س�سات تعمل على دعم املبادرين بت�فري 

بت�فرياخلدمات  فر�سة جناحهم وذلك  لزيادة  امل�سروع  عمر  من  الأوىل  ال�سن�ات  منا�سبة خالل  بيئة 

الإدارية والتقنية الأ�سا�سية وتقدمي الإ�ست�سارات القان�نية واملالية والت�س�يقية خالل فرتة احل�سانة 

)**( لت�ساعدهم على جلب ال�ستثمار والتم�يل املايل الالزم مل�سروعهم )1(. 

اإن اول حا�سنة اأعمال مت اإن�ساوؤها كانت يف ولية ني�ي�رك عام 1959م )مركز �سناعات باتافيا( )2( 

عندما قامت عائلة بتح�يل مقر �سركتها التي ت�قفت عن العمل اإىل مركز لالعمال يتم تاأجري وحداته 

لالأفراد الراغبني يف اإقامة م�سروع مع ت�فري الن�سائح والإ�ست�سارات لهم ، ولقت الفكرة جناحا كبريا 

وحت�لت بعد ذلك اإىل ما يعرف باحلا�سنة  ، ومت فعليا تفعيل دور احلا�سنات يف اأواخر 197٠ وبداية 

واأثبتت  احلا�سنات.  من  عدد  لإقامة  برنامج  ب��سع  ال�سغرية  امل�سروعات  هيئة  قامت  عندما   198٠

احلا�سنات فعاليتها يف اإجناح امل�سروعات ال�سغرية وتاأثريها امللح�ظ على من� اقت�ساد الدول)3( ، 

وذلك ملا ت�ساعد به يف دعم تنويع الن�ساط الإقت�سادي ون�سر التكنولوجيا وت�سويقها وخلق فر�ص 

عمل جديدة ، ومن اجلدير بالذكر اأن برنامج حا�سنات الأعمال يف ال�ليات املتحدة الأمريكية اأخرج  

19 الف �سركة ت�فرت من خاللها 245 األف فر�سة عمل جديدة )3( ، دفع ذلك العديد من الدول 

اإىل اإن�ساء حا�سنات الأعمال لزيادة ن�سبة جناح من� امل�سروعات اجلديدة لدفع عجلة النم� الإقت�سادي 

لديهم.

يف  لال�ستثمار  وبناءة  هادفة  قرارات  عدة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اتخذت  ذلك  من  وانطالقا 

العديد من التقنيات املهمة للم�ساعدة على تط�ير العمل والبتكار والتطبيقات التقنية التي تتناول 

الفر�س املتاحة يف ال�س�ق لتلبية احتياجات املجتمع ودعم جه�د التنمية يف خمتلف املجالت، وملا 

كان ت�س�يق التقنية من خالل ال�سركات التجارية النا�سئة، واإن�ساء ال�سركات التقنية ال�سغرية اأداة 

فعالة للنم� القت�سادي.
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ولقد قامت مدينة امللك عبد العزيز للعل�م والتقنية باعتبارها امل�ؤ�س�سة ال�طنية املعنية بالعل�م 

والتقنية والبحث العلمي يف اململكة باإن�ساء برنامج بادر حلا�سنات التقنية، بهدف تط�ير وت�طني 

التقنية يف اململكة من خالل ت�فري العنا�سر الأ�سا�سية التي تدعم اإن�ساء ال�سركات ال�سغرية واملت��سطة 

ب�ا�سطة تاأ�سي�س وتط�ير �سناعات احلا�سنات التقنية، ودعم ريادة الأعمال واإيجاد اأف�سل ال�سبل لدعم 

ال�ستثمارات التقنية يف اململكة.

ويف عام 2٠٠8م انطلقت حا�سنة بادر لتقنية املعل�مات والت�سالت، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن 

�ساهمت يف م�ساعدة اأكرث من 33  م�سروعًا تقنيًا يف هذا املجال. ويف عام 2٠1٠م مت اإطالق حا�سنة 

بادر للتقنية احلي�ية وبادر للت�سنيع املتقدم حيث قامت الأوىل بدعم 21 م�سروعا والثانية بدعم 16 

من م�ساريع التقنية ال�سناعية.  

الأعمال بربنامج بادر و دعم �سبكة احلا�سنات  اإن�ساء املزيد من حا�سنات   ويجري العمل حاليًا على 

ال�سع�دية التي مت اإن�ساوؤها عام 2٠٠9م بهدف ت�حيد وت�سافر جه�د جميع القطاعات احلك�مية 

واخلا�سة لدعم �سناعة احلا�سنات يف اململكة.

براجمها  خالل  من  الأعمال  ورواد  املبتكرين  دعم  يف  امل�ستمر  الأغر  جمم�عة  اإهتمام  من  وانطالقا 

املختلفة تعمل املجم�عة الآن على تنفيذ دليل املبتكرين ورواد الأعمال اجلدد الذي �سي�ساهم يف 

ت��سيح خارطة الإجراءات و ق�ائم اجلهات وامل�ؤ�س�سات املتاحة يف اململكة لدعم املبتكرين ورواد 

الأعمال ، وذلك بالتعاون مع برنامج بادر حلا�سنات التقنية ، ومقرر تد�سني هذا الدليل يف معر�س 

اإبتكار 2٠13م كاأحد خمرجات م�سروع »من الإبتكار اإىل ال�س�ق« الذي ا�ستمر لفرتة عامني بالتعاون مع 

م�ؤ�س�سة م�هبة والعديد من اجلهات املعنية بدعم املبتكرين ورواد الأعمال.

امل�سادر:

)*( رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة لتجارية – رجل اأعمال »رئي�س جمل�س اإدارة جمم�عة دله الربكة«

)**( هي فرتة احت�سان امل�سروع اإىل اأن يخرج مناف�سا يف ال�س�ق- وعادة ما ت�سل هذه الفرتة اإىل 3 �سن�ات

علمني ... تابعني ... م�لني
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(1) http://www.nbia.org/resource_library/faq/# 1
(2) http://www.nbia.org/resource_library/history/index.php
(3) Hector Mendoza , December 2009 ,4 Business Incubators Capabilities within the Developing World 
www.slideshare.net/hmendoza716/business-incubators-capabilities-within-the-developing-world
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�ساب �سع�دي متخ�س�س يف ت�سميم املنتجات، �سغفه يف احلياة ه� اإبتكار منتجات تخدم اإحتياجات 

جمتمعه. ويف ذات ي�م خطرت له فكرة منتج جديد وبداأ يف ر�سم عدة ت�س�رات ملا ميكن اأن يك�ن 

عليه هذا املنتج. وبعد اأن ت��سل اإىل ال�س�رة الأولية للمنتج دخل اإىل اإحدى امل�اقع الإلكرتونية 

املتخ�س�سة يف اإدارة التعاون اجلماعي للمبتكرين. و�سع ر�سم املنتج الذي ت��سل اإليه يف امل�قع 

اإليهم  يحتاج  الذين  املبتكرين  تخ�س�سات  اختار  ثم  اإليها.  يطمح  التي  �سفاته  عن  نبذة  وكتب 

وتقنية  امليكانيكية  والهند�سة  الإلكرتونية  الهند�سة  متخ�س�سني يف  املنتج:  ت�سميم  لتكملة 

النان�. ثم اختار من�ذج تعاون من قائمة النماذج املقرتحة يف امل�قع ومنها: تعاون مدف�ع بال�ساعة، 

تعاون مدف�ع بن�سبة امل�ساهمة يف ال��س�ل للمنتج النهائي، تعاون غري مدف�ع، تعاون بال�سراكة 

يف ملكية املنتج النهائي. 

يف غ�س�ن �ساعات بداأت الر�سمة الأولية التي مل حتت�ي م�سبقًا على اأي �سمات تقنية اأو فنية للمنتج 

النان� من جامعات يابانية  اأ�ساتذة يف تقنية  بالتط�ر والتبل�ر. �سم فريق العمل 9٠ ع�س�اً منهم 

اأمريكا و�سنغاف�رة  الإلكرتونية وامليكانيكية من  وفرن�سية واأ�ساتذة ومتخ�س�سني يف الهند�سة 

وامل�ا�سفات  الت��سيحية  الر�س�مات  اإ�سافة  املنتج من خالل  على تط�ير  واأملانيا. عمل كل ع�س� 

التقنية ووفر امل�قع الإلكرتوين ترجمة ف�رية عند حاجتهم للنقا�س فلم يحتاج اأي منهم اأن يتعلم 

لغات الآخرين ليت�ا�سل معهم. 

اأ�سبح  والذي  ال�ساب  تخيله  الذي  النهائي  املنتج  اإىل  العمل  فريق  ت��سل  عندما  امل�سروع  انتهى 

اأثناء  لإنتاجه.  الطرق  باأف�سل  بيان  اإىل  بالإ�سافة  واأج�دها  العاملية  التقنيات  اأحدث  على  يحت�ي 

عمله على امل�سروع اكت�سب هذا ال�ساب خربة علمية وعملية يف جمالت عديدة من اخلرباء العامليني 

اأقل بكثري مما كانت  باأن كانت �سرعة وتكلفة تط�ير املنتج  اأي�سًا  ا�ستفاد  الذين تعاون�ا معه. 

�ستك�ن عليه ل� كان فريق العمل متفرغ للم�سروع  اأو ل� كان يعمل الفريق يف م�قع حمدد. 

ول�ل وج�د �سبكات التعاون اجلماعي ملا جنح هذا ال�ساب يف حتقيق حلمه.  

 .)wikinomics( »للمزيد عن �سبكات واقت�ساديات التعاون اجلماعي ميكن الإطالع على كتاب »ويكي ن�ميك�س

�سبكات التعاون اجلماعي
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مدير الت�ا�سل يف جمم�عة الأغر
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 Institute for Imagination and Ingenuity )�لقد قمت باإطالق معهد التخيل والرباعة )اآي ت

ال�سهر املن�سرم )*(، بت�فيٍق من اهلل �سبحانه وتعاىل ومب�ساعدٍة كرمية من عدٍد من الأ�سدقاء 

وال�سركاء والعلماء والرواد من جميع اأنحاء العامل. معهد اأي ت� ه� م�ؤ�س�سة غري ربحية تهدف 

ال�سرق  يف  واملهند�سني  والتقنيني  للعلماء  الأعمال   لريادة  داعم  اإيك�ل�جي  نظاٍم  خلق  اإىل 

الأو�سط. 

اإن�سان  اأكرب لكل  ب�سكل  العلم واقعيًا وملم��سُا  تاأثري  اأجد طريقًة جلعل  اأن  طاملا كان حلمي 

يف ال�سرق الأو�سط والعامل لذا غادرت بالدي، واأنا �سابة، لأحقق ما ت�سب� اإليه نف�سي، واأ�سبح 

عاملة. كانت جتربتي مليئًة بالتحديات: كنت اأعلم اآنذلك اأن العامل لديه احتياجاته امللّحة، واأن 

اخرتاعاتي قد حتدث اأثراً اإيجابيًا كبرياً يف العامل، ولكن كنت كلما اقرتبت من ال��س�ل اإىل احلل�ل 

اأجد اأنه ل يزال من الع�سري الربط بني جميع النقاط لتطبيق منهج متكامل.  لقد تطلب ذلك 

اإ�سراراً وعزمية و�سجاعة وبراعة، ولكنني يف النهاية وجدت و�سيلة  جلعل هذه الأفكار حقيقة. 

على الرغم من اأنني مل اأكن اأدرك هذا يف ذلك ال�قت، فاإن فكرة معهد التخيل والرباعة قد ولدت 

من واقع جتربتي اخلا�سة املبكرة ك�ين عاملة �سع�دية �سابة.

كانت منطقتنا العربية معروفًة بريادتها يف جمال العل�م حيث برزت فيها مناذج ل يزال اإرثها 

يح�سرنا الي�م، مثل ابن �سينا واجلزري وغريهم من العلماء ، بخالف ما ه� عليه احلال الي�م، فقد 

تراجعت املنطقة عن مكانتها يف جمال البتكار. فمالذي يحد من ظه�ر املزيد من املبتكرين 

من قلب منطقتنا العربية وملاذا ل ميار�س�ن اأعمالهم فيها؟

اأو زادها من  لأبنائها،  التعليم املتاح  البتكار تعتمد على م�ست�ى وج�دة  الأمة على  اإن قدرة 

املوارد الب�سرية، ف�ساًل عن جهودها بدعم ن�ساط البحوث والدرا�سات. 

وكخال�سة  اإليهم،  والتحدث  عملي  خالل  من  ال�سباب  من  املئات  للقاء  الفر�سة  يل  اأتيحت  لقد 

لتجربتي تلك اأ�ستطيع اأن اأوكد اأن منطقة ال�سرق الأو�سط ل ينق�سها راأ�س املال الب�سري الالزم 

لالبتكار اإل اأن املنطقة  ما تزال متاأخرة جداً يف ت�سنيف ن�ايا امل�ساريع التجارية النا�سئة وريادة 

الأعمال. وهذه ل تتجاوز 2.4% التي تعد من اأدنى الن�سب. فكيف نف�سرها يف حني احل�س�ل على 

التعليم يف حت�سن م�ستمر؟ 

د. حياة �سليمان �سندي 

امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ملعهد التخيل 
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د. حياة �سليمان �سندي 

امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ملعهد التخيل 

الأ�سباب ل تخفى علينا: نحن نعاين من نق�س يف املهارات التجارية الأ�سا�سية وقلة ثقة بالنف�س 

اأن لي�س لدى امل�ستثمرين يف  وخ�ف كبري من الف�سل. هذه ال�سفات حت�ل دون املجازفة.  كما 

ال�سرق الأو�سط الرغبة يف الدخ�ل يف امل�ساريع القائمة على العل�م.

اإذا عرفنا هذه الأ�سباب وامل�ساكل فالبد اأن نعرف اأنها قابلة للحل. ول يتعلق الأمر بالبدء من 

ال�سفر على الإطالق  بل بتحليل ما ه� قائم وجمع كل ما ي�ساهم يف و�سع حٍل �سامٍل، وربط 

امل�ارد ومناهج العمل والعق�ل معًا.

بني  الفج�ة  لردم  ي�سعى  والذي  ر�سالته  لتحقيق  ت�(  )اآي  �سيتبعه معهد  الذي  املنهج  وهذا 

املبدعني الطم�حني وامل�ستثمرين واملجتمع. وتتمثل اخلط�ة الأوىل يف م�سريتنا نح� حتقيق هذا 

الذي  تعليمي  بناء قدرات  لربنامج  واإخ�ساعها  وبارعة  باأفكاٍر حية  املتقدمني  باختيار  الهدف 

�سمم ملعاجلة الق�سايا والع�ائق التي حت�ل دون النجاح ب�سكل مبا�سر يف منطقتنا . نحن يف )اآي 

ت�(، نت�س�ر عاملًا يك�ن فيه العائق ال�حيد اأمام جناح املبدع ه� ج�دة فكرته. 

اإىل عن�سرين رئي�سيني لالبتكار:  اإذ يحتاج املرء  ا�سم املعهد يعك�س ج�هر هدفنا.  فاإن  لذلك 

حرية التخيل،  والظروف املنا�سبة لرتجمة الأفكار اإىل واقع – براعة.  

ومع ذلك ل ي�جد من�ذج مثايل اأو قالب اأو معادلة  خللق الظروف املالئمة لالإبداع اأو لريادة 

الأعمال. يحتاج ذلك اإىل تعاون وح�ار... هذا الن�ع من احل�ار الذي ابتداأ خالل حفل افتتاح معهد 

اأول دفعة من  )اآي ت�( يف مدينة جدة يف �سهر ن�فمرب املا�سي و�سي�ستمر معنا عندما نحدد 

الزمالء يف �سهر فرباير القادم اإن �ساء اهلل.

ليزال اأمامنا الكثري من العمل، ولكن �ستبقى كلمات �ساحب ال�سم� امللكي الأمري خالد الفي�سل 

اآل �سع�د التي قالها خالل حفل افتتاح معهد )اآي ت�(: » يف هذا امل�ساء ن�ساهد اإحدى ق�س�س 

النجاح لهذه البالد: اإن�سانا و حك�مة و قيادة« م�سدر اإلهامنا خالل رحلتنا لبناء جمتمع اأف�سل 

ولبناء جمتمع معريف. 

 

)*( تاريخ اإطالق املعهد كان يف 16 ن�فمرب 2٠12
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اأولً: الدرا�سات احلالية

1. درا�سة الأ�سرة املعرفية: قامت جمم�عة الأغر ب�سراكة ا�سرتاتيجية مع البنك الأهلي التجاري 

وم�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للم�هبة والإبداع )م�هبة( ومدينة امللك عبدالعزيز للعل�م 

والتقنية وب�سراكة معرفية مع جامعة امللك �سع�د وكلية اإدارة الأعمال وجمم�عة املبادرات 

ال�سبابية )�سريك جمتمع مدين( باإعداد درا�سة ح�ل واقع ال�الدية يف اململكة انطالقًا مبدينة 

جدة كمرحلة اأوىل واأقامت ور�سة عمل بتاريخ 2٠ دي�سمرب 2٠12 لإثراء وبل�رة خمرجات الدرا�سة 

واملجم�عة الآن ب�سدد اإعداد امل�س�دة النهائية لهذه الدرا�سة.

للعل�م  عبدالعزيز  امللك  مدينة  مع  بالتعاون  الأغر  جمم�عة  تق�م  ال�س�ق:  اإىل  الإبتكار  من   .2

للمرحلة  بالإعداد  )م�هبة(  والإبداع  للم�هبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك  وم�ؤ�س�سة  والتقنية 

النهائية لهذا امل�سروع وتق�م من خالله باإعداد تقرير ح�ل رحلة املبتكرين الذين مت ر�سدهم 

من معر�س اإبتكار 2٠1٠ اإىل معر�س اإبتكار 2٠13 واإعداد دليل ي�ساعد املبتكرين اجلدد على 

حت�يل اإبتكاراتهم اإىل منتجات قابلة للت�س�يق.

  

ثانيًا: امل�ساريع احلالية

1. م�سروع ريادة الأعمال 2٠12م : قامت جمم�عة الأغر بالتعاون مع جلنة �سابات الأعمال بالغرفة 

التجارية بجدة ب��سع برنامج لالإ�سراف على رائدات الأعمال ال�سبع الذين فازوا يف م�سابقة ريادة 

الأعمال الذي عقد يف ماي� 2٠12 وينتهي الربنامج يف ي�ني� 2٠13   

اأحدث امل�ساريع والدرا�سات
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اأثري معل�ماتك عن املجتمع املعريف

)Revolutionary Wealth(    ا�سم الكتاب: الرثوة واقت�ساد املعرفة

تاأليف: األفني وهايدي ت�فلر

)Random House. Inc(     النا�سر: راندوم هاو�س انك

تاريخ الن�سر باللغة الإجنليزية 2٠٠7م 

ترجمه للعربية برنامج جمتمع املعرفة بجامعة امللك �سع�د 

تاريخ ن�سر الن�سخة العربية 1429هـ - 2٠٠8م 

مقتطفات من الكتاب: 

النزر  �س�ى  نعرف  ل  املعرفة،  اقت�ساد  بدء  على  باأكمله  قرن  ن�سف  مرور  بعد  اأننا  الغريب  من 

الي�سري عن »املعرفة« الكامنة وراءه. فل� كانت املعرفة هي النفط يف اقت�ساد الغد، على �سبيل 

املثال، وكما ذكر بع�سهم، اإذن كم من هذا »النفط« امللم��س م�ج�د فعال؟ اإن �سركات النفط 

يف ال�سرق الأو�سط، تنفق الأم�ال الطائلة يف حماولتها تقدير حجم احتياطيات النفط احلقيقية، 

املختلفة عن الحتياطيات املعلنة. ولكن هل يعرف اأحد كم يعرف العامل؟ اأو كيف تتغري كمية 

املعرفة التي ت�ستحق اأن تعرف؟ وما هي قيمتها؟  )159(

الذين  اأولئك  على  للدللة   )prosumer )برو�سي�مر   اخرتعنا كلمة   )198٠( الثالثة  امل�جة  يف 

ي�سنع�ن ال�سلع، واخلدمات، واخلربات لكي ن�ستخدمها نحن بدل من بيعها اأو مبادلتها. فحني 

نق�م نحن، اأفرادا كنا اأم جماعات، باإنتاج ب�سائعنا وا�ستهالكها ن�سبح »منتهلكني« )منتجني-

م�ستهلكني(... ومع انكما�س العامل ب�سبب التقدم الكبري يف و�سائل النقل، والت�سالت، وتقنيات 

اإيجاد قيمة ت�سرك فيها  اأجر بهدف  اأن ت�سمل العمل بال  املعل�مات فاإن فكرة الإنتهالك ميكن 

اأغرابا يف الن�سف الآخر من العامل. )236(
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